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Αθόκε έλα βηβιίν-έθπιεμε από ηηο εθδόζεηο Ψπρνγηόο
κε ζπληξόθεςε γηα ηξία βξάδηα θαη, εηιηθξηλά, δελ έρσ
ιόγηα λα πεξηγξάςσ ηα βάζε ηεο ςπρήο ζηα νπνία
έγηλε ε αηηία λα θαηαδπζώ. Βηβιίν ηεο Πέλπο Παπαδάθε
δελ είρα δηαβαζεη πνηέ, θη αο είρε ήδε άιια ηξία ζην
ελεξγεηηθό ηεο, όια κέζα από ηηο εθδόζεηο Εκπεηξία
Εθδνηηθή.
Τν αγόξαζα, ινηπόλ, δίρσο λα μέξσ ηη ζα ζπλαληνύζα.
Έπεηηα, ε αλαθάιπςε όηη θξαηνύζα ζηα ρέξηα κνπ έλα
αθόκε δηακαληάθη κε ηθαλνπνίεζε. Τα Παηρλίδηα Ζσήο
ζηεγάζηεθαλ ζηνλ Ψπρνγηό θαη εύρνκαη λα ηαμηδέςνπλ ζε νινέλα
πεξηζόηεξνπο αλαγλώζηεο, αθόκε θαη ζ' εθείλνπο πνπ ειαθξά ηε θαξδία
ζεσξνύλ έλα βηβιίν σο κέζν αγρνιπηηθό ή ηέληα γηα ην πξόζσπν (ή ζηήζνο)
θάησ απ' ηνλ θαπηό ήιην ζηελ παξαιία! Αιίκνλν αλ ηα βηβιία ήηαλ κόλν γηα λα
μερληόκαζηε ή ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ αλαβξάδνληα δηζθία πνπ δηώρλνπλ ηα
"βάζαλα" καθξηά! Θα έκνηαδαλ κε πξόηαζε επηδεξκηθήο δσήο, κνλνεπίπεδεο,
θαηεπζπλόκελεο ίζσο, δίρσο "γηαηί" δίρσο ηαμίδηα νπζίαο ζηελ αλζξώπηλε
ςπρή πνπ θξύβεη ακέηξεηνπο θόζκνπο θαη κνλνπάηηα.
Η ζπγγξαθέαο έξρεηαη λα καο πξνηείλεη έμη ηζηνξίεο πνπ ελώ
θαηλνκεληθά ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ γξαθεί θαη σο απηόλνκεο ππό κνξθή δηεγήκαηνο- εθείλε θαηάθεξε λα ηηο ελώζεη ζθηρηά κε
αθνξκή ηνλ ζάλαην ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο αδεξθήο ηεο, ηεο
Ειπίδαο (δηόινπ ηπραία ε επηινγή ηνπ νλόκαηνο απηνύ). Η
πξσηαγσλίζηξηα αθνύεη ζην όλνκα Νίθε, έρεη έλαλ πεηπρεκέλν
γάκν θαη δπν παηδηά πνπ ιαηξεύεη. Είθνζη πέληε ρξόληα όκσο
κεηά ην ρακό ηεο αδεξθήο ηεο ζα κεηακνξθσζεί ζε έλαλ ηύπν
ζύγρξνλνπ Καινύ Σακαξείηε -αζρέησο αλ ε ίδηα δελ απνδέρεηαη
ην ραξαθηεξηζκό απηό- πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα
ζπλνκηιήζεη μαλά κε ηελ λεθξή αδεξθή ηεο κέζσ ηεο αγάπεο
πνπ ζα πξνζθέξεη ζε κηα νηθνγέλεηα κεηαλαζηώλ, ζε έλαλ
ειηθησκέλν πνπ αθέζεθε κνλάρνο ζην δείιη ηεο δσήο ηνπ, ζ' έλα
θνξίηζη νξθαλνηξνθείνπ θαη ζηελ Ειηζάβεη, ηελ ινγνηερληθή
πεξζόλα πνπ κε κάγεςε όζν ιίγεο. Η ηζηνξία ηεο Ειηζάβεη
κπνξεί κελ λα είλαη ε εθηελέζηεξε θαη λα απνηειεί από κόλε ηεο
ιόγν ηθαλό λα γελλεζεί έλα κπζηζηόξεκα, όκσο ε ζπγγξαθέαο ηελ ζπλδέεη θαη
κε ηνλ νηθνγελεηαθό θίιν ηνπ Γηώξγνπ θαη ηεο Νίθεο, ηνλ Σηέιην, δηάζεκν
δεκνζηνγξάθν. Με ηξόπν αξηζηνηερληθό πιέθεη έλαλ ύκλν ζηηο αλζξώπηλεο
ζρέζεηο, πόζν εύθνιν είλαη απηέο λα δηαξξαγνύλ, πόζε ππνκνλή θαη απόιπην
δόζηκν απαηηείηαη λα κείλνπλ δσληαλέο θαη, ελ ηέιεη, δσνδόηξεο!

Τνικώ λα πσ όηη ζε πνιιά ζεκεία ε γξαθή ζπκίδεη
Μάξσ Βακβνπλάθε! Η ινγνηερληθή γξαθή ξέεη
αβίαζηα, νη ήξσεο είλαη ηόζν πεηζηηθνί, ώζηε λα
ζεσξείο ζίγνπξν πσο ζα ηνπο ζπλαληήζεηο κόιηο βγεηο
απ' ην ζπίηη ζνπ. Κη αο είλαη δύζθνιε, άμελε ε επνρή
πνπ δνύκε, γεκάηε απαηζηνδνμία, ε Πέλπ θαηάθεξε λα
πξνβάιεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ λνκίδνπκε όηη
έρνπλ εθιείςεη, επεηδή έηζη καο έκαζε ε θαηεπζπλόκελε
απνβιάθσζε από ηα ΜΜΕ, ηα πξόηππα δσήο πνπ απηά
πξνβάιινπλ θαη κεηαηξέπνπλ ηνλ θόζκν ζε άβνπιε
κάδα. Όρη! Καη ειπίδα ππάξρεη θαη άλζξσπνη κε ην
άιθα θεθαιαίν πνπ αγσλίδνληαη αθόκα θαη δίλνπλ
απιόρεξα ηελ αγάπε. Δελ κπνξώ λα γλσξίδσ αλ
θάπνηνο ή θάπνηνη από ηνπο ήξσεο απηνύ ηνπ βηβιίνπ
είλαη πξόζσπα ππαξθηά, όκσο ε ζπγγξαθέαο απηό
πεξλάεη ζηνλ αλαγλώζηε. Οη γλώζεηο ηεο ζε ζέκαηα
ςπρνινγίαο είλαη αμηνδήιεπηεο.
Πνιιέο νη ζθελέο πνπ κε θαζήισζαλ, όκσο δελ κπνξώ παξά λα επηκείλσ ζε εθείλεο
όπνπ ε Νίθε επηζθέπηεηαη ηελ Ειηζάβεη ζην γεξνθνκείν. Επίζεο, όιεο νη ζθελέο
όπνπ εκθαλίδεηαη ν Σηέιηνο κνηάδνπλ λα έρνπλ ήδε γπξηζηεί ζε ηαηλία!
Τη άιιν λα πσ! Με ξσηάηε αλ "δήιεςα" θη απηό ην βηβιίν όπσο ηόζα άιια; Ε, λαη!
Μαθάξη λα ήκνπλ εγώ ν ζπγγξαθέαο ηνπ. Δόμα ησ Θεώ έρνπκε θαινύο ζπγγξαθείο,
αξθεί λα ηνπο αλαθαιύςνπκε, λα ηνπο ηηκάκε, πξνηηκώληαο θαη ειιεληθνύο ηίηινπο θη
όρη κνλάρα έξγα μέλσλ ζην όλνκα θάπνηαο -πνηαο αιήζεηα;- έλδεημεο αλώηεξεο
παηδείαο!
Τα Παηρλίδηα Ζσήο πήξαλ ήδε πεξίνπηε ζέζε ζηε βηβιηνζήθε κνπ θαη ζα γίλνπλ μαλά
ζην άκεζν κέιινλ ε αθνξκή γηα πνιπεπίπεδεο αλαγλώζεηο. Γηαηί θαιή ινγνηερλία
είλαη απηή πνπ δελ ηα νξίδεη όια, δελ ηα νλνκαηίδεη.
Πέλπ, θαινηάμηδν λα είλαη. Με ην θαιό θαη ην επόκελν!

Δυο μονάχα δείγματα εξαίρετης γραφής από τα αμέτρητα που συνάντησα στο
μυθιστόρημα

